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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.
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M Á R K U S  L Á S Z L Ó A hirlapbélyeg használatát a kassal postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

A kisiparosok és kereskedők megmozdulása.
(mi) Az idő folyamán annyi sérel-; 

met szenvedő kisiparosok és kis
kereskedők bajaik orvoslását mind
eddig hiába kérelmezték, erre vo
natkozó kérelmüknek, egzisztenciális 
szempontból jogos követeléseiknek 
mindezideig nem lett semmiféle fo
ganatja. Az ország minden részé
ből felhangzó panaszok, kérelmek 
hosszú idő óta terjedelmes memo
randumok alakjában, — esetleg 
küldöttségek utján — ha fel is ke
rültek az orvoslásra hivatott, illeté
kes hivatalos fórumok elé, ott, ha 
el nem is kallódtak, valahol rend
szerint megfeneklettek, egy-egy re
ferensi Íróasztal fiókjának mélyén 
csendben elpihentek. Nagy ritkán 
került sor érdemleges orvoslási kí
sérletre, de ez sem lépte túl a min
denféle tervezet - kidolgozás ha
tárát, amely hogy valóra ne váljék, 
arról eleve gondoskodtak azok, 
akiknek ez érdekköreit érintette.

Ilyen eljárás mellett a sérelmek 
orvoslására irányuló kérelmek és 
követelések egész nagy sokasága 
halmozódott föl az évek során.

A már-már katasztrófális hely
zetbe jutott kisiparos és kiskeres
kedő társadalom jogos és tovább 
már el nem odázható követelései
nek megvalósítása érdekében az 
ország több helyén már nyilvános 
manifesztációs gyűlést tartott.

Ilyen manifesztációs nagygyűlés 
lesz a mai napon a szomszédos 
Losoncon, a szlovenszkói vegyes 
ipartársulatok országos szövetsége, 
a szlovenszkói kereskedelmi gré
miumok országos szövetsége és 
a vendéglősök és kimérők or
szágos szövetségének a losonci já
rási vegyes ipartársulattal, az otta
ni kereskedelmi grémiummal és a 
vendéglősök szakipartársulatával 
karöltve történő megrendezésében, 
amely manifesztációs gyűlésen a 
losonci, feledi, kékkői, nagyrőcei, 
rimaszombati, rozsnyói, tornaijai és 
zólyomi járások iparosai és keres
kedői vesznek részt s hallatják til
takozó szavukat a sérelmek ellen, 
melyeket elkeli szenvedniük, köve
telvén azok sürgős orvoslását.

Napirendre kerül e gyűlésen a 
kartellek és monopóliumok meg- 
rendszabályozása, a fióküzemek 
ideiglenes korlátozásáról szóló kor
mányrendelet sérelmes meghosszab
bítása és módosítása, a kisipari 
novella, az egység-áru üzletek elleni 
küzdelem folytatása, a minimális 
árak megszabása, az iparosok és 
kereskedők hitelszabályzatának sür
gős megalkotása, a javító műhe

lyek beszüntetése és mindazon ha
laszthatatlan kérdés és probléma, 
amit a kisiparos és kiskereskedő 
osztály létérdekében haladéktalanul 
meg kell oldani és valósítani.

Reméljük, hogy ezen a nagyje
lentőségű gyűlésen az érdekelt ipa
ros és kereskedő társadalom köré
ből impozáns számban vesznek 
részt tőlünk is s a várakozásnak 
mindenben megfelelően, a manifesz- 
tálás a maga súlyával és erejével 
sikert-hozó és eredményeket bizto
siló üdvös megmozdulás lesz.

A paraszt ne legyen 
akaratnélküli figura.

Irta: Dr. Machnyik Andor.
Földes Sándor „Konzerválni és átala

kítani" cimű, a magyar faluval és a ma
gyar parasztiskoiával foglalkozó cikké
ben mintegy felelősségre vonóan azt 
veti a kezdeményezők szemére, mintha 
ez a már kiharcolt és bevált magyar 
parasztmentő gondolat is dugába dűlt 
volna. Hiszen ez igaz és ezért köszö
nettel veszem az ilyen felelősségre vo
nó és némileg frissitőleg és ébresztőleg 
ható sorokat, csak azután már igazán 
megkezdődne az igazi komoly, ered
ményhez vezető és az itteni gyenge, 
már-már a legkisebb reményt is feladni 
kész magyarságot is erősíteni és fel
emelni tudó munkálkodás.

így az e napokban a lévai járási 
Közművelődési Testület által kiadott 
„Kisebbségi problémákéban is de sok 
nemes gondolat és munkaterv kerül a 
felszínre, igy pl. Dr. Duka-Zólyomi Nor
bert kitünően látja az itteni magyar 
iskolák szomorú helyzetét, mikor is azt 
mondja: „annyink lesz, amennyit ma
gunknak kivívunk." Egy másik helyen 
Ludvig Aurél feleli meg azt a nagy
jelentőségű kérdést, hogy „Mit látha
tunk ott? a több mint ezer kilométeres 
magyarlakta nyelvsávon elterülő, el
hanyagolt, szomorú műveltségű állapotú 
községekben, ahol már oly régóta vár
ják a magyarságért dolgozni tudó ön
zetlen munkásokat." És nagyon is he
lyes azon megállapítása, hogy „valami 
baj van", mert igenis „gyakorlatilag tö
rődni a magyar sorssal annyit tesz, 
mint szeretni a kisebbségi magyar is
kolát." Törődni vele. „Szakítani azzal a 
régi mentalitással, hogy majd — mint 
régen — a kormányhatalom mindent 
megtesz, karöltve a hivatottakkal. A ki
sebbségi helyzet minden nemzetet, igy 
a magyarságot is arra tanítja, hogy 
nemcsak másoktól várja kéréseinek tel
jesítését, hanem harcolni, dolgozni tud
jon értük."

Fizély Imre „fajunk fennmaradása 
érdekében" szivhez szólóan igyekszik 
az illetékeseket nemtörődömségükből 
felrázni, mert amint mondja: „minden 
akciónál az igazi szívből jövő szerete- 
tet látja a legszükségesebbnek. Szere- 
rettel, ami minden áldozatra kész, ami 
felejtet velem fáradtságot, nehézséget,

kellemetlenséget," s csak egy cél lebeg 
előtte: „lelkeket, embereket szeretui."

Hátha még azokat a legújabban any- 
nyira felkapott szociografikai és szo
ciálpolitikai cikkeket avagy tanulmányo
kat olvasom, melyek a humánus és 
szociális gondolatokban szinte túllicitál
ják egymást, úgy már-már azt hiszem, 
hogy tényleg lesz belőlünk valami és 
hogy már nincsen messze az itt élő 
magyarság boldogulásának és fejlődé
sének lehetősége, vagyis virradása, de 
sajnos, ezideig még semmi valódi, vagyis 
egész népünk érdekét szem előtt tartó 
cselekedet nem történt.

Dehát miért vagyunk mi csak amo
lyan hirtelen szalmaiángfélék és mond
juk a külsőség és tettetések áldozatai? 
Miért értünk mi mindent olyan jól az 
újságokban és kijelentésekben és miért 
nem tudunk csak egyetlen egy dologban 
is önzetlenül és kitartóan összefogni és 
valamit kiharcolni és azt tartóssá tenni.

Hát igazán nem fogjuk sohasem a 
személyi avagy anyagi irigység átkát 
magunkról lerázni? Hát még a kisebb
ségi sors szenvedései és lehetőségei 
sem képesek bennünket az önzetlen és 
egymásért való cselekedetekre megta
nítani ? Hát mindig csak az egoizmus, 
babérkoszorúk avagy az anyagi érdekek 
utáni balga vágyak és egyéb beteges 
gerinctelen, gyarló hajlamok áldozatai 
kívánunk maradni?

Igen uraim, ilyen emberi gyengeségek 
állították meg az oly nagy lelkesedés
sel megindult és legnagyobb harcokkal 
végrehajtott „Első Magyar Parasztisko
lát* is. — EÍ-elszomorkodom, ha azok
ra a komáromi Kultúrpalotában és foly
tatólag a rimaszombati Polgárikörben 
lefolyt lelkes összejövetelekre gondolok 
és most a várakozás leple alatt a ki
mondott tétlenséget kell e téren is vé
gigszenvednem.

Igen, uraim és mindazok, akik a most 
beállt szünetelésben az én beleunáso- 
mat vagy elkedvetlenedésemet szeretnék 
palástul felhasználni, tudják meg, hogy 
az ilyen és egyedül a parasztság és zsel- 
lérség megmentés! akcióinál a kezde
ményezők és dolgozók főerejét és esz
közét az ügyszeretet és a lelkesedés 
képezi. Ezt a lelki erőt és energiát pe
dig nem szabad senkinél sem gyengí
teni, hanem ellenkezőleg mindenképen 
fejleszteni és erősíteni muszáj. — Ennek 
az erőnek a nemzeti boldogulásért har
coló és a kisebbségi sorsban élőket 
mindjobban össze kell, hogy hozza, 
mert csak ez tudja a népünkre oly 
nagyjelentőségű magyar falut és parasz
tot felemelő parasztiskolát újból meg
teremteni.

A másik bajunk és gyarlóságunk, 
hogy bármilyen közös célt és 100 szá
zalékosan kisebbségünkön és magyarsá
gunkon segíteni kész becsületes és ön
zetlen munkálathoz egynéhány ellenzéki 
politikus csatlakozik úgy a kormány- 
pártiak és az állami hatalom a várako
zásra vagy helyesebben a tétlenségre 
késztető vészharangot azonnal megkon
gatja. Ha pedig a kormánypártiak avagy 
az állampénztár nyújtana a becsületes 
és igazán a magyar kisebbséget felemel
ni és megmenteni kész ügyhöz segéd
kezett, úgy azonnal a kezdeményezők 
magyar érzését, önzetlenségét vonják 
kétségbe.

Ez a két főbaj és főok, melyek a ké
nyelmesek és a könnyen élni akarók

felszínen tartását biztosítja, de egyúttal 
a magyarságért önzetlenül és komolyan 
dolgozókat gyengíti.

így pusztul, igy korcsosodik el né
pünk zöme és népünk lelke. A magyar 
paraszt, a magyar zsellér és magyar 
munkás érdekében panaszokkal, sirán
kozással, könyörgéssel, Ígéretekkel támo
gatott tétlenséggel és ingatagsággal nem 
érhetünk el semmit sem. Össze kel! már 
egyszer fognunk, dolgoznunk és ami a 
fő, harcolnunk kell népünkért becsüle
tesen, nyíltan és gerincesen.

Hiába halad körülöttünk a demokratiz
mus és a népek szabadsága uj utakon 
és uj célok felé, mert amig mi csak sirva 
és másoknak panaszkodva avagy máso
kat folytonosan csak dicsérgetve és 
bosszúkat forralva időnket átalusszuk és 
elpocsékoljuk, addig nem fogjuk kisebb
ségi sorsba jutott népünk jövőjét meg
alapozhatni.

Dolgozzunk, haladjunk, harcoljunk és 
áldozzunk 1 Ne marjuk, hanem lelkesít
sük és emeljük fel egymást! Igyekezzünk! 
még mielőtt késő lesz és akkor megma
rad népünk gyökere és leike : a magyar 
paraszt, a munkás és velük egész né
pünk és mindenünk. Pusztulásunkért nem 
egyes személyek lesznek a felelősek, ha
nem mindnyájan egyenlően felelősek va 
gyünk a tétlenségünk,nemtörődömségünk, 
gyávaságunk avagy gerincteienségünk és 
önzésünk okozta bajainkért. Ezért fogjunk 
össze, gyüjtsünk elegendő lelki, anyagi 
és erkölcsi erőt, hogy fenntarthassuk az 
oly nagyon megszükségelt Magyar Pa
rasztiskolát. Mert ha legkülönfélébb ün
nepélyekre, bálokra, labdarúgásokra stb. 
összetudunk állni, úgy talán egy jobb 
jövő tartós megalapozására is tudnánk 
valamit áldozni és végezni.

Sok akaratra és lemondásra van szükség, 
mert az ilyen népmentő munka a kisebb
ségi sorsban elsősorsban is lefelé: önzet
len munkát, felfelé pedig állandóan becsü
letes és nyílt harcot szükségei. Mert 
helyes, „hogy a paraszt ne legyen aka
ratnélküli figura", de már egyszer azt is 
be kell ám látnunk, hogy az ilyen és a 
kisebbségi sorsban is helyüket megálló 
embereket sohasem fognak tudni az in
gatag és gerinctelen lelkek kinevelni, 
mert az ilyet csak az akaraterős, öntuda
tos és népéért önzetlenül dolgozni és 
áldozni tudó magyar kisebbségi értel
miség fogja tudni „konzerválni és át
alakítani".

Ezt a munkát pedig vállalnunk kell, 
mert csak az erős és öntudatos magyar 
paraszt és munkás jelentheti kisebbségi 
népünk függetlenségét és szabadságát 
és éppen ezért öntsünk uj életet és lel
kesedést a Magyar Parasztiskolába.

Kereseti adóelengedés a z  
adőtBrvény 54. §. alapján.

Iparosolvasóink figyelmét felhívjuk az 
adótörvények egy, sajnos nem eléggé is
mert rendelkezésére, amely igen sok 
iparos számára lehetővé teszi a kereseti 
adó részleges vagy teljes elengedését. 
Az egyenes adókról szóló törvény 54. 
§-a ugyanis megengedi az adóbizottsá
goknak, illetőleg az adókivető hatósá
goknak, hogy részleges, vagy pedig kel
lően megindokolt esetekben teljes ke
reseti adóelengedést engedélyezzen az 
olyan nehéz anyagi helyzetben lévő ipa-
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rosok részére, akik kereseti adótevé
kenységüket segéderő nélkül végzik, 
vagy pedig, ha már maguk munkakép
telenek és igy inast vagy segédet kény
telenek alkalmazni.

Minden esetben azonban az elenge
désnek az az alapfeltétele, hogy a ke
reseti adóalap ne haladja meg az évi 
7000 Ké-t.

Ha az adófizető 65 évnél idősebb és 
vállalata után már legalább 20 éven át 
fizetett adót, akkor az elengedésnél az 
adóalap a 10.000 Kő-t is elérheti a 7000 
Ké helyett.

Az elengedést külön kell kérvényez
nünk a kivetési eljárás alkalmával. Ezek 
a kérvények bélyegmentesek.

Ha azonban felebbezés utján akarjuk 
elérni az ilyen adóelengedést, akkor a 
kellően megindokolt kérvényt fel is kell 
bélyegeznünk. A kérvény 1 koronás ok
mánybélyeggel látandó el, ha az adó 
nem haladja meg az 500 koronát. 500 
koronán felüli adónál 3 koronás ok
mánybélyeget kell felragasztanunk.

Nyári szünet előtti utolsó köz
gyűlését csütörtökön tartotta meg vá
rosunk képviselőtestülete, dr. Esze- 
nyi Gyula városbiró elnöklésével, 
jellemzően vakációs - hangulatban, 
a városatyák zuhanásszerűen csök
kenő érdeklődése mellett. A hatvan 
pontból álló napirend legnagyobb 
horderejű kérdése a szervezési 
szabályrendelet-módositás volt, a- 
melynek tárgyalását kényelmi szem
pontból a tárgysorozat legvégére 
tette át a közgyűlés, hogy a vá
rosatyák figyelme jobbban legyen 
koncentrálható az ügy érdekéhez 
méltó részletes tárgyalásokon.

A szabályrendelet módosítás meg
beszélése előtt egész sereg illető
ségi, segélyezési és adminisztrációs 
ügyet tárgyaltak le, amelyek közül 
kiemelendő a Sokol-tornaegylet 
sportpályájának és mozi-koncesz- 
sziójának, a vásártéri CPO-gáz- 
kamra építésének, sziréna beszer
zésének, a Masaryk-tér gyalogjárói
nak aszfaltozási és uttest-kövezési 
ügye, ezeknek kedvező elintézése 
után félhatkor tért át a közgyűlés 
a szisztemizációs - szabályrendelet 
módosításának letárgyalására, a 
városatyák egyre jobban csökkenő 
érdeklődése mellett.

A képviselőtestületet alkotó pár
tok s a legkülönfélébb bizottságok 
szűrőrostáján előzőén már alaposan 
átdolgozott módositó-javaslatot pon
tonként vette tárgyalás és szavazás 
alá a közgyűlés, annak befejezésé
vel pedig újból általánosságban is 
szavaztak az egész szabályrendelet 
elfogadása fölött.

A részletes tárgyalás folyamán 
legfőképpen az államnyelv szóban 
és Írásban való tudását megköve
telő és a pályázó tisztviselők meg
bízhatóságának járási hivatali iga
zolását kivánó — végeredményben 
tehát autonóm és nyelvtörvényben 
biztosított jogokat korlátozó — uj 
paragrafusok tárgyalásánál volt 
hosszabb vita, mindkét pontot si
került azonban a városi magyar 
párt felfogása szerint átstilizálni s 
eszerint a nyelvi kérdést szabályo
zó paragrafus a megelőző szabály- 
rendelet szövegezésében került a 
szabályrendeletbe változatlanul.

A megbízhatósági paragrafus vi
szont a következő szövegezést kapta:

Minden városi állásra pályázótól 
megkivántatik a büntetőjogi és ál
lampolgári erkölcsi fedhetetlenség. 
A z állások betöltése előtt a városi

tanács kikéri e tekinteiben a járási 
hivatal indokolt véleményét. A já 
rási hivatal indokolt véleménye bi
zalmas közlésnek tekintendő és 
csak a képviselőtestület zárt ülésén 
közlendő.

Az előbbi szakaszt 21 szavazat
tal négy ellenében, az utóbbit pe
dig 22 szavazattal 3 ellenében fo
gadta el a közgyűlés.

A városi tisztviselők szabadsá
gára vonatkozó paragrafusnál Dr. 
Bartos városbiróhelyettes azt indít
ványozta, hogy a külföldön töltött 
szabadságidő tekintetében az álla
mi tisztviselőkre érvényes előírá
sokat is vegyék be pótlólag a 
szabályrendeletbe, ezt az indítványt 
azonban a közgyűlés 13 szavazat
tal 5 ellenében elvetette. A szoc. 
demokraták és kommunisták nem 
vettek részt ebben a szavazásban.

A szabályrendelet módosítás le- 
tárgyalása után a közgyűlés egy
hangúlag megszavazta a működő, 
de eddig még nem rendszeresített 
tisztviselők véglegesítését és szol
gálati beosztását, majd 19 szava
zattal 6 ellenében általánosságban 
is megszavazta az uj szervezési 
szabályrendeletet. A szavazás meg
kezdésekor több türelmetlen város
atya távozott a közgyűlésről s a 
városbirónak csak hosszas kapaci- 
tálás után sikerült a határozatké
pesség biztosításához szükséges 
számú városatyát együtttartani a 
közgyűlési teremben.

A szabályrendelet megszavazása 
után Dr. Gabonás János városi tit
kár mondott köszönetét a közgyű
lésnek a tisztikar megbízásából, a 
tisztviselők és alkalmazottak iránt 
megnyilatkozott jóindulatért.

Az elfogadott uj szervezési sza
bályrendelet 7 uj tisztviselői állást 
rendszeresített, amelyek betöltése 
iránt a városi tanács rövidesen 
intézkedni fog.

A szlovenszkói magyarság veze
tőit az a cél vezette, amikor a ma
gyarság legnagyobb hivatott és leg
átfogóbb egyesülését, a SzMKE-ét 
megalapították, hogy működésével 
népünk lelki és értelmi nevelését 
kiszélesítsék és a kor színvonalára 
emeljék. Társadalmi megosztottsá
gunk nagy szerencsétlensége — ki
sebbségi sorsunktól eltekintve, — 
hogy a társadalmi érintkezés, kultúra 
és szellemi javak elosztottsága tekin
tetében még ma is hatalmas ür tá
tong népünk egyes rétegei között. 
Ezt az űrt betölteni és kiegyenlíteni 
ma talán az egyik legfontosabb és 
legelsőbb kötelességünk.

Mig a városi lakosság összes 
rétegei kisebb területen, nagyobb 
tömegben való elhelyezkedése kö
vetkeztében a polgári művelődés 
eszközeiben jobban részesülhetnek, 
addig a falusi lakosság szétszórt
ságával kevésbé tudja ezeket az 
eszközöket igénybe venni. Magyar
ságunk fejfentartó erői nagy rész
ben a faluban gyökereznek. Tehát 
a feladat: az egészséges és inten
zív kulturmunka kiépítése a ma
gyar faluk szellemi és társadalmi 
fejlesztésére és a magyar városok
kal való szorosabb és intenzivebb 
egybekapcsolására.

A legtöbb kisgazda és falusi 
munkás műveltségszerzése az elemi 
iskolák bevégzésével le van zárva, 
önmagából induló önképzésre az

erős testimunka és családi viszo
nyai miatt szinte képtelen. E tekin
tetben sokat segíthetne a SzMKE 
által egyes községekben rendezen
dő kulturelőadás, az önművelésre 
való hajlam megindítása.

Igen súlyos problémánk a hoz
záértő, képzett faluvezetők hiánya. 
A magyarság egyeteme szempont
jából az lenne az igazi érték, ha 
az iskolákat végzett falusi ifjú szü
lőfalujában maradna és a falu gaz
dasági és műveltségi előre törésé
nek harcosa és példamutatója len
ne. Sajnos, a város minden értéket 
magába szív . Ezzel szemben a vá
rosból falura került egyes vezetők 
pedig legtöbbnyire maguk is állan
dó vágyakozásban élnek a messzi
ről még vonzóbbnak látott városi 
kultúra után és igy a falu benső
séges életébe beilleszkedni nem 
mindég sikerül nekik s mivel ál
landó harcot folytatnak a városba, 
való visszatérésért, nem tudják az 
igazi faluvezető munkakörét teljes 
egészében, szivvel-lélekkel betöl
teni, mert csak a testük él a faluban, 
a lelkűket a városban hagyták.

Népünk iskolánkivüli művelése 
legyen az első gondunk. Mindenütt 
ki kell keresnünk a népművelés 
kulturmunkájára elhivatott vezető
ket. Különösen mezőgazdasági ve
zetőkre lenne nagy szükségünk, 
akik tanácsaikkal emelni tudnák a 
földmüvesség korszerű gazdálkodá
sát és jövedelem szerzését. De ké
nyelemszeretetből, vagy elzárkó- 
zotlságból egyetlen falusi intellek- 
tuelnek sem lenne szabad kivonni 
magát ebből a közmunkából a ma
gyar faluért.

De az elzárt falu önmagából is 
igen sok jellegzetes kulturértéket 
termel ki szokásban, viseletben, 
gondolkozásban, zenében és köl
tészetben. Kétség kivül ezek mind 
jelentős értékei. A falu történelmére 
vonatkozó emlékek összegyűjtése, 
természeti szépségek ápolása, nép
ünnepélyek, fonó és arató ünnepek, 
játékok, dalosünnepek, műkedvelő 
előadások, népviselet, népszokások, 
a régi magyar dal s a zene ápo
lása, a házi ipar fejlesztése, a 
pusztuló népművészet még feltalál
ható maradványainak megbecsülé
se és megőrzése, mind egy egész
séges nemzeti kulturmunka feladata.

Tudjuk, hogy a gazdasági bajok, 
súlyos életünk nyomorúságai sok
ban akadályozzák az erős, egysé
ges nemzeti kultúra teljes kifejlő
dését. Azonban egy kis jóakarattal, 
támogatással, összefogással és meg
értéssel sok mindent el tudnánk 
érni, csak összefogni kellene. Az 
eredmény nem maradna el. Hiszen 
példák mutatnak erre. Örvendetes 
jelenségek ezek elborult kisebbségi 
életünk egén. Mind megannyi ma
gyar találkozás világitó csillag egy 
szebb, igazibb és emberibb jövő 
felé.______________________ ( - )

Adójóváírás! kedvezmények. A pénz
ügyminiszter rendelete szerint az 1937. 
május 15-én mutatkozó egyenesadó-tul- 
fizetés után az adófizető 3 százalékos 
adójóváírásban részesül. Ez azokra az 
adófizetőkre vonatkozik, akik május hó
15-éig rendesen befizették az e ha
táridő után esedékes egyenesadókat. 
Augusztus 15 én és november 15-én 
mutatkozó túlfizetés után az adófizető 
másfélszázalékos adójóváírásban része
sül. Van azonban szigorítás is és pedig 
a be nem fizetett forgalmiadó hátrálé- 
kánál, melyet 5 százalékkal emelnek fel, 
ha a befizetés meg nem történik s 
ezenfelül köteles az adófizető az egész 
fölemelt hátrálék után 6 százalékos ka
matot is fizetni.

Kiss József-emlékest
julius 10-én a „Tátra" nagytermében!

A Kiss József költő édesanyjának sír
emléket állítani célzó akció befejezésé
hez közeledik és ez alkalomból az em
lékbizottság — a Járási Magyar Közmű ve
lődési Testület égisze alatt — kulturestet 
rendez folyó hó 10-én, szombaton este 
fél 9 órai kezdettel a Tátra szálló nagy
termében.

Az estnek különös aktualitást ad az 
a körülmény, hogy ez évben van 15-ik 
évfordulója a költő halálának, aki kö
zépiskolai tanulmányainak javarészét 
városunkban végezte és azóta is élete 
során több alkalommal megfordult eb
ben a városban, amelyhez mindig a 
szeretet és ragaszkodás szálai fűzték.

Az est rendezősége rövid, de igen 
nívós műsort állított össze és miután a 
tiszta jövedelem a síremlék céljaira for- 
dittatik, minden jel arra mutat, hogy az 
est telt ház előtt, városunk kulturközön- 
ségének teljes felvonulása mellett fog 
lefolyni.
A Kiss József-est műsora következő:

1. Bevezető beszédet mond: Dr.Wein- 
berger Tibor, az emlékbizottság titkára.

2. Thern Károly: Dalünnepen. Elő
adja a Rimaszombati Magyar Dalegylet 
férfikara. Vezényel: id. Halász József 
karnagy.

3. Kiss József; a) „Rab asszony", b) 
„Egy sír" című verseit szavalja: Gross 
Erzsiké.

4. „Kiss József és költészete" címen 
előad : Páricska Zoltán gimn. tanár.

5. Kiss József: a) „Simon Judit", b) 
„Az anyasziv" című verseit szavalja: 
Feldmann Éva.

6. Dely-Szabó Géza : Népdalegyveleg. 
Előadja a Rimaszombati Magyar Dal
egylet férfikara. Vezényel: id. Halász 
József karnagy.

Az estre belépődíj nincs, de önkéntes 
adományokat a síremlék céljaira köszö
nettel fogad a rendezőség s — tekin
tettel az előreláthatólag megnyilvánuló 
érdeklődésre — jegyeknek biztosítása 
eszközölhető a Heksch-cég főtéri üzle
tében.

L égyfogó.
Itt függ a lámpámon 
Egy barna légyfogó,
Olyan, mint egy kard :
Rabul ejti a hitvány bogarat, 
Mely tegnap még röpködött, 
örült, és élni akart.
Olyan ez a légyfogó,
Oly csalfa és oly hazug,
Mint a piros női sziv:
Tudja, hogy rabul ejt,
Érzi, hogy sirba dönt,
Mégis — magához hív.

Bállá Sándor.

C eruzaforgácsok.
A kultuszminiszter, mint hírlik, nagy 

tervezetet dolgoz ki az értelmiségi mun
kanélküliség leküzdésére. Örömmel és 
kíváncsisággal várjuk ezt a tervezetet. 
De — szkepszissel is. Bocsánat, bocsá
nat : ne méltóztassanak bennünket azzal 
a jogosnak látszó megjegyzéssel letor
kolni, hogy „várja meg előbb, olvassa 
el, azután beszéljen !“ Mi hisszük, hogy 
minden szép és jó bent lesz ebben a 
tervezetben, amit csak a jószivü kul
tuszminiszter és az adakozó kedvében 
lévő pénzügyminiszter elképzelhetett. 
Lesz benne nemzeti önállósitási alap, 
tegyük fel: protekciómentes segélyezés, 
lesz benne, vagy nem lesz benne mun
katábor, esetleg benne lesz az is, hogy 
a nagy közmunkáknál joga lesz a 24.000, 
vagy hány állástalannak, mint munkás, 
vagy előmunkás, vagy akár mint felvi
gyázó is közreműködni. Benne lesz az 
is, hogy az állástalan fiatalok nem ve
szik el ezáltal a munkát nem-értelmiségi 
fiatal testvéreik orra elől. Benne lesz 
az is, ami eddig semmiben nem volt 
benne : a falat kenyér Ígérete, a mo
mentán elhelyezkedés biztonságos érzé
se. Benne lesz minden tehát, amit ez a 
kormány és ez a rendszer nyújtani ké
pes. Talán több is annál. Mert, hogy a 
kultuszminiszter ur és a pénzügyminisz
ter ur tényleg jószivü, jótakaró emberek.

De ! Egy valami nem lesz benne. A 
jövő! A fiatalok és az ország jövője. 
Mert ezt nem lehet ebbe a rendeletbe,
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ebbe a tervezetbe beleszoritani. Nem le
het életet adni ennek a fiatalságnak, 
amely nem inségmunkát, nem injekció 
állásokat, hanem biztosított jövőt, a gya
rapodás lehetőségét akarja, ameddig — 
ez a gazdasági-szociális rendszer él és 
uralkodik.

Gyökeres rendszerváltozást, miniszter 
urak ! Átalakítását, szerkezeti átállítását 
ennek az egész keserves életnek! Hogy 
lendüljön a munka, hogy rohanjon a 
pénz, hogy ne győzzön eladni a keres
kedő ! Átalakulást minden vonalon ! Egy 
elmaradt forradalom nagy és szent vív
mányait — forradalom nélkül! Ezt vár
juk, ez kell, miniszter urak 1

H Í R E K
Szénával táplálkozunk

nemsokára, ha igazzá válik az amerikai 
organikus vegyészek azon megállapítása, 
hogy a szárítóit füvek, vagyis a szénák 
jóval nagyobb tápéról képviselnek, mint 
a zöldfőzelékek. Igazában furcsának tet
szik ez a mai embernek, de semmi tilta
kozás, semmi szabadkozás: a roston sül
tet mihamar a széna váltja fel.

Képzeljük csak el, milyen kedves is 
lesz, mikor olvassuk a Szerelem völgyében 
egykor dáridós pörköltözéseket rendező 
társaság újabb meghívóit s rajta a me
nüt : friss illatos-széna, liptói túróval, egy 
adag 2 Ke.

Hej! hogy csodálkozik majá a híres, 
régi pörköltkedvelő társaság nemkevésbbé 
híres, immár ősz fejű, nyugállományba he
lyezett, diplomás öreg-szakácsa, akinek 
pörköltje, roston sültje vagy zsivánype- 
csenyéje után ugyancsak megnyalhatta 
mindenki az ujját: Uram bocsa’, széna! 
Hogy nem is süllyed el ez a világ!

Pedig, ha igaz a híradás, azok a bi
zonyos szerves- vegyészek nem nyugosz 
nak és minden lehetőt elkövetnek, hogy 
mihamar jászolyhoz vezessék s ezzel szé- 
naevövé tegyék az embert.

Ahogy mi kinézünk! Ahogy mi szénáz
ni, döfködni, mekegni, bégetni, vagy ép
pen szarvasmarha módjára bőgni fogunk!

De semmi megrettenés, semmi csodál
kozás a szörnyűnek tetsző újság fölött!

Hányán vannak, akik szénaevés nélkül 
is ugyancsak döfködnek, könyökölnek, 
tülekednek s ordítanak közöttünk. Óh, de 
hányán!! <,

^ Á \ r g u s .

Ünnepi szolgálat a postán. 1937.
julius 5. és 6-án Cyrill-Metód és Húsz 
János napján a posta, távirda és telefon 
szolgálat mint ünnepnap. — Pénzfelvé
teli osztálynál a szolgálat 8 —11-ig, le
vél és csomagfeladásnál pedig 8—12-ig, 
távirda és telefonnál 8—19 óráig tart.

A hősök emlékmű-bizottsága junius 
hó 28 án tartotta ülését a városháza 
tanácstermében, Sichert Károly ügyve
zető elnök elnöklete alatt, mikor is a Ma- 
kovits Jenő által 1:5 arányban elkészí
tett emlékmű-modellt a nagyválaszt
mánynak bemutatván, Sichert Károly 
részletesen referált az emlékmű elkészí
téséhez szükséges anyagokra és mun
kákra beérkezett árajánlatokról. A nagy
választmány a referátumból megállapí
totta, hogy az emlékműnek a bemuta
tott és egyhangúlag elfogadott újabb 
modell szerinti elkészítése mintegy 90 
ezer c. koronába kerülne. Mivel pedig 
rendelkezésre csak 70.000 Ki. áll, még 
20000 Ki. előteremtése válna szüksé
gessé. A mai időben ugyancsak tekin
télyes hiányzó összeg megszerzése hosz- 
szabb időt venne igénybe, az emlék
művet pedig a nagyválasztmány még 
ebben az évben felállítani akarván, 
egyértelműig akként határozott, hogy 
az emlékművet egyelőre a rokkant férfi
alak elhagyásával, csak a hadiözvegy 
és árva bronz alakjával, a rohamsisak
kal és cserkoszoruval készítteti el és 
állíttatja föl s a hadirokkant hős alak
ját a tovább folytatandó gyűjtés utján 
összehozandó összeg előteremtésekor 
fogja megöntetni és az emlékmű erre 
rendelt részén elhelyeztetni. Az ezirány- 
ban szükséges intézkedések megtételé
vel a nagyválasztmány az elnökséget 
megbízta s egyidejűleg a hősi halottak 
bejelentésének átvizsgálására bizottságot 
küldött ki.

Elhalasztották a Kárpátegyesület 
közgyűlését. A K árp á te g y e s ü le t  he ly
beli osztályának Péter-Pál napjára kitű
zött közgyűlése határozatképtelenség kö

vetkeztében nem volt megtartható s igy 
annak megtartását az elnökség későbbi 
időpontra halasztotta. A közgyűlés uj 
terminusát körlevélben fogják tudatni a 
tagokkal.

Halálozás. Andrik Pál, tekintélyes 
rimatamásfalvai gazdálkodó, munkás éle
tének 68-ik évében junius hó 26-án 
csendesen eltávozott az élők sorából. A 
szorgalmas, köztiszteletben álló gazda
ember, édes szeretteiért élt gondos csa
ládapa holttestét nagy részvét mellett 
folyó évi junius 28-án helyezték örök 
nyugalomra. Elmúlását özvegyén szül. 
Rohák Zsuzsannán kívül gyermekei: 
Andrik Mária férj. Klamo Celesztinné, 
Dr. Andrik László állatorvos családjaik
kal és rokonai gyászolják.

Stritzky Lili növendékeinek zon
goravizsgája. Minden előzetes nagyobb 
reklám nélkül, szép csöndben, családias 
környezetben, de annál nagyobb siker
rel és kitűnő eredménnyel tartotta meg 
Stritzky Lili diplomás zongoratanárnő 
a legnagyobb szaktudással bemutatott 
zenedélutánját, mely egyúttal növendé
keinek zongoravizsgája is volt, junius hó 
26-án, délután 5 órakor saját lakásán. 
A zongoravizsga egész programja a 
szereplő személyek és a műsorszámok 
színes váltakozása következtében mind
végig lebilincselő volt s minden egyes 
szám után elismerésképen hatalmas 
taps zúgott fel a szépszámú közönség 
soraiból. — Stritzky Lili zongoratanárnő 
ebben az évben is igazolta zongoravizs
gájával, hogy városunk ifjú zenészgenerá
ciójának nevelése nála jó kezekben 
van, amit biztosit a zene terén gyakor
lott szaktudása és a budapesti zeneaka
démián szerzett kitűnő diplomája.

Kiss József édesanyjának síremlé
kére az elmúlt héten a következő ön
kéntes adományok érkeztek be : Rima
szombat Város 250 Ki, Ing. Deutsch Ist
ván 50 Ké, Frommer Oszkár Szered 30 
Ke. — Az emlékbizottság ezúton mond 
köszönetét a nemeslelkíl adományokért 
és felkéri mindazokat, akik a síremlék 
költségeihez még hozzá óhajtanak járul
ni, hogy önkéntes adományaikat mi
előbb juttassák el az akció pénztárosá
nak : Dr. Reinitz Vilmos orvosnak kezé
hez. Már nem sok hiányzik ahhoz, hogy 
a síremlék felállításához szükséges ösz- 
szeg rendelkezésre álljon, miért is fel
kéri a bizottság mindazokat, akik ezen 
célra eddig még nem adakoztak, hogy 
jótékony cselekedetükkel segítsék elő 
az önzetlen akció mielőbbi sikeres be
fejezését.

Az áll. magyar elemi leányiskola év
záró ünnepélye. Junius hó 26-án, dél
után 2 órai kezdettel tartotta meg az 
állami magyar leányiskola évzáró ünne
pélyét az iskola helyiségében. Az ünne
pélyen a szülők is nagyszámban vettek 
részt. — A ünnepély az állami himnusz 
eléneklésével vette kezdetét, majd Schrei- 
ber Judit V. o. mondotta el a hódolatot 
a zászló előtt. Ezután a szebbnél-szebb 
szavalatok következtek, melyeket Telek 
Zsuzsika I. o., Martincsok Lucia I. o., 
Cseh Ilona I. o., Pataky Judit III. oszt., 
Sándor Emília V. o., Sajban Vali és 
Gábor Vali IV. o. növendékek mondot
tak el nagy szavaló képességgel. Nagy 
hatást ért el a II. osztály szavalókórusa 
a „Pókmese" előadásával és az iskolai 
énekkar „Búcsúének az iskolától" címen 
előadott énekszámával, mely után Peré- 
nyiné S. Hona helyettes igazgatónő tar
totta meg záróbeszédét. — „Az 1936— 
37. iskolai év véget ért — kezdette be
szédét az igazgatónő — a szülők féltő 
gondossággal, a tantestület jövőt építő 
lelkesedéssel és ti növendékek munkás 
szorgalommal töltöttétek be ezt az isko
lai évet is. Kedves gyermekek ! Most a 
nagy szünidőre szétbocsátlak titeket. 
Azokat, akik ez évben végleg elhagyják 
iskolánkat, kisérje tovább is a jó Isten 
áldása és kegyelme. Mindnyájan hasz
náljátok fel jól a megérdemelt pihenés 
napjait, hogy testben, lélekben megerő
södve, ujult erővel találkozhassunk újra." 
— Ezután az igazgatónő kiosztotta a 
Boczkó Dániel-féle 1000 koronás ala
pítvány kamatait, a nemes alapitó in
tenciói szerint, hogy az minden évben 
két legjobb és legszorgalmasabb tanu
lónak osztassék szét. A tantestület a 
jutalmat Bodnár Erzsébet és Dóbi Ju
lianna V. osztályú tanulóknak Ítélte oda, 
akik azt az igazgőtónő kezeiből hálás 
köszönettel át is vették. — Ezután fel
hangzott az iskolai énekkar éneke! 
„Ballag már a vén diák..." s ezzel a

szép ünnepély véget is ért. — Az ünne
pély lezajlása után a jelenlevő szülők 
fejezték ki az egész tantestületnek hálás 
köszönetüket az odaadó tanításért, ki
váló nevelésért s mindazokért a jó és 
hasznos oktatásokért, amelyben gyer
mekeiket egész iskolai éven át része
sítették.

Cserkésztestvérek, cserkészbarátok 1
A kassai „Tinódi" cserkészlányok a Ti- 
szolcz melletti Trsztyei turista menház- 
ban ütik fel ezidei nagytáborukat, ahová 
szeretettel várják julius 4 én (vasárnap) 
mindazokat, akik kellemes időtöltést 
keresnek. — Közismert kitűnő konyha, 
olcsó árak (ebéd 6 K£.), egésznapi szó
rakozás, tombola, este tábortűz bő prog
rammal.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR! Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a LITERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

Iparosköri közlemények. 1. Az ipa
roskör nagy erdei majálisa julius 4-én 
lesz. Olvassuk el a plakátokat. — 2. A 
dobsinai jégbarlanghoz és Krasznahor- 
kaváraljára tervezett tanulmányi kirán
dulás julius 6-án kedden lesz. Útikölt
ség és belépési dij együtt 40 kor. Je
lentkezni lehet a titkárnál. — 3. Minden 
szerdán zene, minden szombaton családi 
est. A zenét Illés Béla kassai cigányprí
más és zenekara szolgáltatja. — 4. Min
den vasárnap este fél 9 órai kezdettel 
táncest a nyári pavillonban. A zenét az 
iparos köri jazz bánd adja. Gardék be
léptidija 1 Kő. — 5. A 25. ipari műkö
dési évet betöltött iparosaink ünnepélyes 
jubileuma folyó évi agusztus 15-én lesz 
megtartva. — 6. Julius és Augusztus hó 
folyamán rendezendő domicai és felső- 
sziklási tanulmányi kirándulásokra már 
most lehet jelentkezni.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik szeretett férjem, 

drága jó apánk, nagyapánk elhalálo
zása alkalmával részvétüket akár szó
ban, akár írásban kifejezték s akik 
utolsó utján elkísérték, ezúton mon
dunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1937. julius 1.
Andrik-család.

A felhőszakadás, mely a múlt héten 
több helyen víztömeg lezudulásokat s 
itt-ott, igy Hangony és Ózd községek
ben nagyobb árvizet is okozott, hétfőn 
délután városunkban is jelentkezett, 
megtelitvén az utcák lefolyó árkait s 
elöntvén az alacsonyabb helyeket. Ha
sonló felhőszakadás volt az egész kör
nyéken, ami erre mifelénk egyáltalán 
nem ritka jelenség s úgyszólván éven- 
kint megismétlődik. A Hangony-ózdi 
részen történt felhőszakadás katasztro
fális jellegű volt, aminek következtében 
több ház összeomlott s a Bánréve-ózdi 
vasúti töltés is megrongálódott.

A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

Óvodavizsga. A rimaszombati ma
gyar kisdedóvóintézet apró növendékei
nek a szokásos vigalom keretében meg
tartani szokott évzáró óvodavizsgája a 
közönség és szülők nagy tömegének je
lenlétében junius hó 27-én folyt le a 
városkert köröndjén. — A bemutatott 
előadások, szavalatok, énekek, játékok 
stb. azt igazolták, hogy az intézet kitű
nő óvónője : Zemlényiné-Vályi Margit 
kiváló hozzáértéssel, nagy tudással és 
szeretettel kertészkedik a kedves kis 
gyermekkertben s a közönség és a szü
lők teljes megelégedését és elismerését 
érdemelte ki a kicsi emberpalánták ra
jongásig szeretett „Margit néni“-je, aki
nek a köszönet és elismerés meleg sza
vait az óvodavizsgán nejével együtt je
lenlevő városbiránk, Dr. Eszenyi Gyula 
fejezett ki elsőnek a sok-sok gratuláló 
között. A távozó kisgyermekek nevében 
Gyulai Katóka fejezte ki egy hosszabb 
köszönőversben szeretett „Margit n é n i 
jük iránt érzett hálájukat és köszönetü
ket, átnyújtván a meghatott óvónőnek 
egy gyönyörű virágcsokrot. Gyulai Katóka 
nagyon szépen elmondott búcsúzó verse 
alatt nem maradt szem szárazon s min
denkin a meghatottság vett erőt. — A 
kedves „Margit néni" könnyes szemmel 
szorította keblére és csókolta meg tá
vozó kedves tanítványait. Ezután esti 
8 óráig vigan ropták a csárdást a leg
jobb hangulatban, a magyar kisdedóvó
intézet apró növendékei.

A SzMKE nem politizál: bármilyen 
politikai nézetű, vallásfelekezeíü, társa
dalmi állású szlovenszkói magyar em
ber tagja lehet, csak szeresse anya
nyelvét. Munkája csupán s kizárólag 
magyar kulturmunka, az állam törvé
nyeinek érteimében. Ebbe belekapcso
lódhat pap, tanító, gazda, iparos, hiva
talnok, birtokos, magánzó. Erős, szer
vezett kulturéletre van szükség Szlo- 
venszkőn. írjon még ma a Szlovenszkói 
Magyar Kultur Egylet központjának Ko- 
márom-Komárno, Kultúrpalota s kérjen 
felvilágosítást, kérje a Magyar Vasár- 
nap-ot. A SzMKE számos szervezetei
ben szorgos kulturmunka folyik, legyen 
Ön is a kulturmunkásokkal szolidáris. 
Munkásságát, támogató filléreit szíve
sen veszik. Tanuljunk a köztársaság 
többi népének kulturéíetébő!! Kulturá
lis kádereinket magunknak kell kiépí
tenünk, jöjjön, sorakozzék a SzMKE 
zászlója alá.

HÍR SZLIÁCS- GYÓGYFÜRDŐRŐL’ ! !
Julius 4—5—6-án a BRISTOL-TATRA 
üzem nagyvendéglőjében a világhírű

HAUSNER ERIK ERVIN
csodálatos és eddig felderithetetlen pro
dukcióival közreműködik. — Miközben 
— kiegészítő programban — a kiváló és 
közismert Lénárd Béla és Morgan Ernő 
kémikusok támogatják.

Az előadás kezdete naponként 21 óra
kor este.— Előadás után táncmulatság 
táncjátékokkal és dijakkal. — Délután 
tánctea keretében bemutató számok lát
hatók. — Közreműködik a közkedvelt, 
kiváló Csergő Jazz.

Szoba-, asztal- és hely-lefoglalásokat 
Bristol-Tatra üzem intéz el. — Saját 
zárt autó-garage. — Szabadtéri díjmentes 
autópark a BRISTOL-TATRA vendéglő 
előtt.

Tragikus haláleset. Megrendítő ön- 
gyilkosság történt junius hó 23-ára vir
radó éjjel Dobsinán. Saliga Zsófia, Sali- 
ga vasutas 25 éves leánya eljegyezte 
magát régi jó ismerősével. Szerdán este 
még sétált vőlegényével, akinek azon
ban a gyűrűt minden megokolás nélkül 
visszaadta. A szülők abban a hitben vol
tak, hogy leányuk a szomszéd házban 
alszik, csak mikor reggel sem került elő, 
lázas kutatás után a padláson felakaszt
va találtak rá. Még az éj folyamán vég
zett magával és mire előkerült, már nem 
volt benne élet. írást nem hagyott hátra 
és a hivatalos vizsgálat nem tudott fényt 
deríteni az esetre. Tettének valószínűleg 
szerelmi háttere volt. A tragikus ese
mény városszerte mély részvétet keltett.

A pozsonyi YMCA középiskolai in-
ternátusába felveszik a közép- és szak
iskolák tanulóit. A pedagógiai felügye
letről állami középiskolai tanárok gon
doskodnak. — Az internáíusi dij egy 
hóra 290 korona. Prospektust díjmente
sen küld az YMCA, Bratislava-Pozsony 
Sánc-ut.

A kiskereskedők és iparosok adós
ságainak rendezése. A kereskedelmi 
minisztérium törvényjavaslatot készített 
olyan iparosok és kiskereskedők hely
zetének javítására, akiket a rendkívüli 
gazdasági viszonyok juttattak nehéz hely
zetbe. A törvényjavaslat már a legköze
lebb a parlament elé kerül. A javaslat 
célja a kereskedők és iparosok adóssá
gainak rendezése, ha nem is olyan mér
tékben, mint a gazdáknál történik, azon
ban mégis úgy, hogy nagy könnyebbsé
get nyújtson a kereskedelem és az ipar 
kisembereinek.
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Az Iparoskör kulturbizottsága meg
alakult. Az iparoskör átszervezett kul
turbizottsága Králik János, Báthory An
dor, Komáromy Géza, Rőczey Jenő, Tóth 
László, Gyulai István, Braun Soma, Bo- 
don Aladár, Siposs József és Szőllősy 
István részvételével alakuló ülést tartott 
és elnökévé Bodon Aladár ref. s. lel
készt, alelnökévé pedig Gyulai István 
kereskedőt választották meg és megál
lapodás történt Kiss József édesanyjának 
emlékművével kapcsolatos költségekhez 
való hozzájárulás tekintetében olyan mó
don, hogy Kiss József Íróról tartandó 
kulturest bevételének tiszta hozadéka 
ezen nemes célra fordittatik. Bodon Ala
dár elnök és Gyulai István alelnök ke
resetlen szavakban köszönték meg a 
nem várt bizalmat és fogadalmat tettek, 
hogy az Iparoskör kulturmunkáját min
den igyekezetükkel támogatni fogják és 
ugyanezt tették a tagok is.

Filmszínház. Julius hó 3. és 4-én a 
Tarzan-trilógia harmadik gigantikus 
műve a „Tarzan szökése* cimü film 
kerül bemutatásra, melynek felvételei 
több mint két évig tartottak. Tarzant 
ezúttal is Johny Weiszmüller, a hírne
ves úszó személyesíti, partnernője Maur- 
een O’Sullivan. Vonzó események zaj
lanak le a dzsungelben, melybe euró
paiak benyomulnak sok kaland után, 
Janet keresvén. Tarzan is bonyodalmas 
helyzetbe kerül, de hű állatai nem hagy
ják cserben.

Folyó hó 5-én „Romeo és Júlia* c. 
amerikai film kerül színre a szlovensz- 
kói származású Cukor rendezésében 
Shakespeare halhatatlan művét inter
pretálja e film pazar kiállításban, törté
nelmi hűséggel, melyben a drámai erő
vel áthatott események maradandó be
nyomást keltenek. Főszereplők: Norma 
Shearer és Leslie Howard.

Folyó hó 6-án a nyári szünet előtti 
műsorozat utolsó előadása pereg le a 
„Vojnarka* című hazai gyártmányi film
mel, mely A. Jirásek regénye nyomán 
készült. Mélységes lelki harcokat vív
nak Antonin Havel és Vojnárka, kik 
megtalálták ugyan a boldogságot, de 
harcolni kell azért, hogy el ne veszít
sék. A legjobb művész-együttes játsza 
a főbb szerepeket.

Hirdetmény. Tudomásul adatik a kö
zönségnek és különösen autóvezetők
nek, hogy a csehszlovák vakokról gon
doskodó központi hivatal kiad a vagyon
talan világtalanok részére fehér boto
kat (pálcákat) ingyen, mely pálcák fé
nyes fémpajzsocskával és nyilvántartási 
számmal vannak ellátva a világtalanok 
fokozottabb biztonsága céljából, különö
sen forgalmasabb helyeken. Ezenkívül 
kapnak fényképpel ellátott azonossági 
igazolványt, hogy a botokkal visszaélé
sek ne történhessenek. (Hivatalos.)

Elitéit zsaroló vendég. Mamik Pál 
sumjáci lakos a murányi vásárról haza
térőben, betért Muránylehota községbe, 
ahol a Flamm-féle vendéglőben külön
féle ételeket és italokat rendelt, melyek
nek árát nem akarta kifizetni. Sőt újabb 
italokat rendelt s mivel a korcsmáros 
nem akart neki adni, szöges botjával 
megfenyegette a korcsmárost, mondván: 
„Büdös zsidó, ha nem adsz pálinkát, 
kivégezlek.* — A korcsmáros feljelen
tésére a helybeli büntető bíróság Mar- 
nikot zsarolásért 6 havi börtönre ítélte 
el feltétlenül.

Kerékpáros és motorkerékpár ka
rambolja. Bendik Lajos tornaijai végre
hajtó motorkerékpárján igyekezett Har- 
kács felé. A bejei fordulónál teljes se
bességgel belerohant Simon István ke
rékpáron haladó lőkösi lakosba. — A 
végrehajtó könnyebb sebesüléssel úszta 
meg az összeütközést, de Simon István 
súlyosan megsebesült. A vizsgálat meg
indult a szerencsétlenség ügyében.

Elítélték egy autó megtámadóit.
Emlékezetes olvasóink előtt, hogy múlt 
év novemberében részeg sajógömöri le
gények megtámadták Neumann Béla 
helybeli taxis gépkocsiját, melyet Török 
József sofőr vezetett. A támadók közül 
id. Szabó István és hasonnevű fia bo
tokkal az autó védőüveglapját is össze
törték és a sofőrt életveszélyes fenyege
téssel is illették. A helybeli kerületi bí
róság Dr. Vágássy-tanácsa mindakét 
Szabót magánosok elleni erőszak címén 
mondotta ki bűnösöknek és id. Szabó 
Istvánt négy havi fogházbüntetésre és

150 Kő pénzbüntetésre, mig hasonnevű 
fiát pedig két havi fogházra és 100 Ke 
pénzbüntetésre Ítélte el. Tekintettel arra, 
miszerint vádlottak az okozott kárt meg
térítették és az eset felett a bírósági 
tárgyaláson is mély sajnálkozásuknak 
adtak kifejezést, a bíróság az Ítélet vég
rehajtását három évi próbaidőre felfüg
gesztette.

Börtönre ítélt csaló. Lemes József 
Losoncztamási községbe való földmives, 
aki már többször volt büntetve hazárd
játékokért s különféle csalásokért, újab
ban Utyekács községben ruhaszövet- 
mintákat kínált megvételre, amelyre elő
leget is vett fel. Természetesen a ren
delést sohasem szállította le s az előle
get sem adta vissza. Két rendbeli csa
lás miatt az itteni bíróság hét havi bör
tönre Ítélte feltételesen. Felebbezett.

Elitéit tolvaj asszony. Fazekas Má
ria guszonai lakosnő, aki lopásért már 
többször volt büntetve, folyó évi március 
és április hónapokban Várgedén álkulcs 
segítségével több helyre betört s az ott 
talált holmikat eltulajdonította. A helybeli 
bírósága tolvaj asszonyt négyhavi feltétlen 
fogházbüntetésre Ítélte el. Az Ítélet jogerős.

Súlyos testi sértésért két havi fog
ház. Szekrényes András és neje balog- 
russói lakosok a cséplés miatt össze
szólalkoztak Balázsik János ottani köz
ségi biró hasonnevű fiával, akivel ösz- 
szeverekedve,Szekrényes alaposan hely
benhagyta a biró fiát.— Feljelentés foly
tán a helybeli bíróság Szekrényes An
drást súlyos testi sértés címén 2 havi 
fogházra és 400 korona pénzbüntetésre 
ítélte el. Feleségét önvédelem elmén a 
bíróság felmentette.

Három heti fogházra Ítélt sofőr. 
Muránszky András jolsvai sofőrt, aki 
mulatozás közben álkulccsal kinyitotta 
a felirónő lakását, magánlaksértés címén 
három heti feltétlen fogházbüntetésre 
Ítélte el a helybeli kerületi bíróság. Mu
ránszky az ítéletben megnyugodott, igy 
az jogerőre emelkedett.

A vendéglátás módja.
A magyar vendégszeretet közismert 

és a régi bőséges időket el sem lehet 
képzelni vendégeskedés nélkül. Feneket
len sár, behavazott utak, eső, szél, fagy 
nem számított. A meghívást, amit már 
jóelőre széthordott a posta, elvitt a kül
dönc, mindenki elfogadta és lázas igye
kezettel készült a nagy napra. Pokrócok, 
lábzsákok kerültek elő, mert hiszen né
ha órákig kellett kocsin, szánon Üldö
gélni, amig célhoz értek.

De érdemes volt! mert akkor még 
estétől-reggelig, sőt napokig eszem-iszom 
járta és nem egyszer megtörtént, hogy 
a két nap, két éjjel megállás nélkül fo
lyó dinom-dánom után a kocsikra, szá
nokra felcihelődő vendégsereg felpakolta 
a kedves háziakat is és tovább vonult 
velük a legközelebbi ismerős kúriára, 
hol kivilágos kivirradtig folyt a mulat
ság tovább.

Egy-egy ilyen „hegyen-völgyön lako
dalom* hetekig izgalomba tartotta az 
érdekelteket. A fiatalság egymásra talált, 
szerelmek születtek, házasságok kötőd
tek és a régi nagyasszony ilyenkor volt 
elemében. Tucatszámra vágatta le a li
bát, kacsát, csirkét, pulykát, gyenge ma
lacot és főzőkanállal a kezében sürgött 
forgott a konyhában, éléskamrában, ve
zényelve a cselédséget. Ezek közül egyik 
baromfit kopasztott, másik kenyeret da
gasztott, a harmadik ügyelt a tűzre, sü- 
tött-főzött, lótott-futott, mig csak el nem 
készült az a ki tudja hányfogásos ebéd 
vagy vacsora, melyre komámasszonyo- 
mék, szomszéduramék csakúgy eljöttek, 
mint a többi jóbarátok apraja-nagyja.

Disznótor idején sem lehetett elma
radni senkinek és a sok jó falat között 
árulkodóan illatozott a töltött káposzta 
s a frissen sült farsangi fánk, mely 
egyetlen ilyen alkalommal sem hiányoz
hatott.

A nagyváros háziasszonyai versenyez
tek jó gazdasszonyságban a kisvárosok 
és a vidék asszonyaival. Egyik-másik
nak konyhája, főztje messze földön hí
res volt, pedig ezer ötlet, találékonyság 
kellett hozzá, hogy mindig, mindenütt 
kapjon valami újat is, mást is az össze
szokott társaság, a kedves vendégko- 
szoru.

Vacsora után az ifjúság a hagyomá
nyos, zálogkiváltással egybekötött tár

sasjátékokkal szórakozott vagy a min
dig kéznél lévő cigánybanda muzsikájára 
járta a szebbnél-szebb régi táncokat. A 
mamák gyermekeik jövőjét tervezgették, 
szövögették. Az apák boldog egyetértés
ben iddogáltak, kártyáztak, politizáltak. 
Közben a házigazda legjobb borait töl
tögette a poharakba és a háziasszony 
fárdhatatlanul kinálgatta vendégeit a 
soha ki nem fogyó finomságokból.

Ezekben az időkben a konyhaművé
szet remekein volt a hangsúly és ki
sebb vendégség vagy egyszerűbb ün
nepi ebéd és vacsora sem eshetett meg 
ezek felvonulása nélkül. Szokás volt a 
leves után húst adni: tízféle körítéssel 
s csak az első pecsenye és fánk után 
jött a kétféle baromfi, torta vagy krém, 
sajt, gyümölcs, melyből mindből enni 
kellett csakúgy, mint ahogy illett inni a 
művészi sorrendben feladott italokból, 
feketéből is. Kedves szokás volt a ha
boskávé uzsonna is, melyen a fonott, 
foszlós kalács, csokoládés kuglóf mellett
18—20 tojás-, stb.-ből készült torta sem 
hiányozhatott.

A háború véget vetett ezeknek a szép 
időknek. A mai szükreszabott lehetősé
gek kizárttá teszik a vendégeskedésnek 
fent leirt módjait. Vannak csekélyszámu 
kivételek, akik még adhatnak reggelig 
tartó estélyeket, leányosházak, ahol 
évente egyszer meg kell rendezni a 
szokásos házibált, hivatalos és egyéb 
kötelezettségek, amikor össze kell hozni 
egy-egy vacsorát, de a nagy többség 
örül, ha néha-néha egy teára vendégül 
láthatja rokonait, barátait, ismerőseit.

Akik megfelelő lakás hiányában na
gyobb társaság elhelyezésére nem is 
gondolhatnak, jól teszik, ha hetenként 
egyszer, vagy havonta kétszer fogadó
napot tartanak, mert a franciák elmés 
elgondolása, a zsurfix sokaknak nyújt 
menedéket ebben a kérdésben. A hétről- 
hétre vagy két hetenként megtartott 
kártya vagy tea-délután nem terheli 
meg a legkiseb kasszát sem, mert a 
tea mellé egy tál vegyes sós-édes süte
ményt adni bőségesen elegendő.

A traktamentumok ideje lejárt, a va
csorák, estélyek adása a kiváltságosak 
előjoga. A középosztály asszonyainak 
életét komoly gondok nehezítik. Nem 
utánozhatja letűnt korok nagyasszonyait 
és nem vágyik versenyezni a tehetőseb
bekkel sem. Inkább elmarad tőlük ! De 
mert a magyar háziasszony szereti a 
vendéget, a társaságot, mégis találja a 
vendéglátás módjait a mai nehéz viszo
nyok között is. Fogadónapokra, délutáni 
teára vagy vacsora utáni feketére hívja 
meg ismerőseit, ami nem ró rá különö
sebb terheket, viszont módot nyújt a 
társadalmi érintkezésre és a jó barátai
val való gyakrabbi együttlétre is.

(Fáma.)

S P O R T .
F O O T B  A L L .

Tempó Törekvés!
Vasárnap kezdetét veszi a küzdelem a 

Nyugati divízióba való jutásért, melynek 
első mérkőzése a Vágbesztercén leját
szandó Törekvés—Vágbesztercei Sparta 
mérkőzés lesz.

A Törekvés idegen pályán, igen erős 
ellenféllel vívja meg majd sorsdöntő 
csatáját, amely elhatározó befolyást fog 
gyakorolni a divizióba való jutásért ví
vandó küzdelem további alakulására. A 
Törekvés játékosok súlyos feladat előtt 
állanak, amely azonban nem kilátástalan. 
Szivvel-lélekkel tudnak játszani, ezt már 
többizben bebizonyították. Ha ez az ön
feláldozó és lelkes játékmodor ezalka- 
lommal is kísérője lesz a Törekvés já
tékának, akkor talán városunk egész 
sporttársadalmát oly eredménnyel örven
deztetik meg, amely sportéletünknek 
örök dicsőségül szolgálhat! Tempó Tö
rekvés I

Törekvés—SK Slávia Luéenec 4:1 
(2:1). — Biró : Szabó.

Péter-Pál napján a játék egész folya
mán elhatározó volt a Törekvés fölénye 
s a gólarány nem is fejezi azt ki híven. 
Törekvés csapatából a nagy kedvvel és 
fölényes technikai tudással játszó Árvay, 
továbbá Tromka, Szmrekács, Molnár vál
tak ki. A fedezetsor is megállta helyét. 
Gajarsky többször szépen védett. A Slá- 
viából csak a közvetlen védelem tűnt ki. 
Góllövők : Szmrekács, Tromka, Molnár, 
Árvay.

A szerk esztő  üzenetei.
S. S. Köszönjük szives ránkgondolá- 

sát. A cikk nagy érdeklődést keltett. 
Legyen máskor is szerencsénk. Melegen 
köszöntjük.

„Kis piszok." Címnek elég furcsa. 
De hát sok furcsa van a világon, ahol 
sokszor sir, retteg, de gyakran kacag 
és táncol is az örömre-bánatra terem
tett ember. A kérdezett sorokat végre 
sikerült megtalálni és nyomban le is 
közöljük :

Én már szenvedtem Érted 
S jártam golgotás utat 
Vérező szivvel;
Én már álmodtam álmot 
Nyitott, könnyes szemekkel, 
Álmatlan éjjel.
Én már reszkettem Érted 
S vártam ködökben jöttöd 
Napnyugvás tájon ;
Mondd, óh megérzed-e 
Mikoron hivó szavak 
Fakadnak számon?

Jókívánságokkal, szeretettel üdvözöljük.
Felebbező. Semmi határidő meghosz- 

szabbitásról nincs tudomásunk.
T. R. Megkaptuk. Rövidesen átnézzük. 
M. K. Küldje el neki a csekkszámlát

azzal, hogy a megállapodás szerint az 
egészet ő köteles fizetni.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Jövő tanévre

diákokat ellátásra
elvállal egészséges lakással rendelkező, 
a gimnáziumhoz közel lakó, magányos, 
katholikus urinő. THURZÓNÉ.

Rimaszombat, Rózsa-ucca 28.

Két-lárom iskolás diáko
kosztra, esetleg kvártélyra elfogadó 

Cim : Sodoma-utca 9. szám.
k.

Ingyen
» ■ .  de 15 Ke.heti részletre

kaphat már fényképező-gépet a
BOKOR 'drogériában.

G yerm ekkocsit,
célszerűt, tisztát, a nyári hóna
pokra ki adna bérbe itt időző 
úri családnak? Ajánlatot Kis
kút utca 35. sz. házba kérünk.

T  X  TVITTT^ könyvkereső i  A l l  KJ J - J  V J  kedésemben
azonnal felvétetik. Négy középis
kolai végzettség, szlovák-magyar 
nyelvek tudása megkivántatik. 

KLEIN GÉZA könyvkereskedő,
Rimaszombat.

M A N D E I  E.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16. sz. az emeleten.

Dolgozik a L IE C E B N V  FO N D " 
és magánbetegsegélyzők tag jai
nak is.

Költözködés miat
jó karban lévő , használt bút< 
rok, íróasztal, legújabb típus 
ELEKTRO LUX porszívó , esi 
lár, ágysodrony stb. eladók.

Forgách utca 11. szám.

t
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Pályázat.
Az Iparosok és Kereskedők Hitelinté

zete Rimavská Sobotán Jánosi ucca 18. 
pályázatot hirdet pénztárnoki, valamint 
altiszti állásra.

Csakis garancia képes, szlovákul tudó, 
szerény igényű férfiak és nők pályáz
hatnak. Fizetés megegyezés szerint.

Rimaszombat, 1937. Nyomatott R á b ely  K ároly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


